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Allt frá því að flokkun heimilissorps, samkvæmt þriggja tunnu 

kerfi, var tekin upp á Fljótsdalshéraði á haustdögum 2009 

hefur árangur verið mjög góður. Urðað magn á ári hefur ekki 

farið yfir 50% af heildar magni heimilissorps (45 – 50%) en 50% 

viðmiðið er það sem gjarnan er sett upp sem markmið í 

þessum efnum. 23 – 27% hefur farið til endurvinnslu og á 

bilinu 27 – 29% hafa farið til moltugerðar. Þetta þýðir að yfir 

300 tonn á ári flokkast frá heimilisúrgangi, ýmist til 

endurvinnslu eða moltugerðar, og liggur því fyrir að sá úrgangur sem fer til urðunar 

(c:a 50%) er í samræmi við þá vistvænu stefnu sem unnið er samkvæmt. 

Sá árangur sem náðst hefur er fagnaðarefni og ber að þakka íbúum sveitarfélagsins 

fyrir það með hversu ábyrgum hætti þeir hafa tekið þátt í innleiðingu þess kerfis 

sem unnið er samkvæmt. En það er metnaðarmál fyrir sveitarfélagið að vera í 

fararbroddi í þessum efnum og verða því vistvænar áherslur áfram í hávegum 

hafðar í skipulags- og framkvæmdaáherslum þess. Áhersla verður á það lögð m.a. 

að fleiri fyrirtæki komi inn í sorpflokkun líkt og heimilin hafa gert með það að 

lokamarkmiði að öll fyrirtæki og stofnanir innan sveitarfélagsins vinni samkvæmt 

þeirri vistvænu stefnu sem innleidd hefur verið. 

Nú er unnið að því á vettvangi sveitarfélagsins, í samstarfi við Umhverfisstofnun og 

umhverfis– og auðlindaráðuneytið, að taka í notkun nýjan urðunarstað, í landi 

Tjarnarlands, sem mun uppfylla öll þau skilyrði sem slíkum stöðum eru nauðsynleg. 

Mælingar sýna að ekki er ástæða til að ætla að þessi framtíðarstaðsetning muni fela 

í sér mengunarhættu, hvorki á láð, loft eða lög. Jafnvel er líklegt að sá 

urðunarstaður geti í framtíðinni nýst fleiri svæðum en þeim sveitarfélögum er nýta 

hann í dag (Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur og Seyðisfjörður), að því gefnu að þau 

svæði verði tilbúin til að innleiða þá vistvænu flokkunarstefnu sem hér er unnið 

samkvæmt. Verði sú niðurstaðan þá hefur verið unnið til góðs. 

Það er von mín og okkar sem hjá sveitarfélaginu störfum að þessi handbók megi 

verða sem flestum til gagns og hvatning til góðra verka. Vakni hins vegar spurningar 

við lestur hennar hvetjum við ykkur til að setja ykkur í samband við starfsfólk 

sveitarfélagins eða þau önnur sem vísað er til og leita svara. 

Með bestu kveðjum. 

Björn Ingimarsson, bæjarstjóri 

  Ávarp bæjarstjóra   Flokkun í 5 ár 

      Fljótsdalshérað 2015 



 

 

Áður en flokkun samkvæmt 

þriggja tunnu kerfinu hófst á 

Fljótsdalshéraði, höfðu aðeins 

þrjú sveitarfélög á landinu tekið 

upp það kerfi í þeim tilgangi að 

draga úr urðun úrgangs. Í dag 

eru 17 sveitarfélög í landinu sem 

flokka í þrjár tunnur. Árangur 

flokkunarinnar er augljós, en af 

því heimilissorpi sem áður 

endaði allt í urðun fer nú stór hluti til endurvinnslu og jarðgerðar. 

Nú þegar fimm ár eru liðin frá innleiðingu þriggja tunnu kerfisins á Fljótsdalshéraði 

er rétt að skoða árangur flokkunarinnar og vinna að því að finna leiðir til þess að 

bæta hana. Með vandaðri flokkun er hægt að endurvinna allt að 70-80% af úrgangi 

frá  meðal fjölskyldu. 

Í þessari handbók verður árangur flokkunar undanfarin ár skoðaður og farið yfir 

leiðbeiningar um frágang mismunandi flokka. Einnig verða nefndar ástæður 

flokkunar og skoðað hvað verður um það hráefni sem við flokkum. 

  Ávarp bæjarstjóra   Flokkun í 5 ár 

      Fljótsdalshérað 2015 

Mynd: Skarphéðinn G. Þórisson 

Mynd: Skarphéðinn G. Þórisson 



 

 

Á þeim tæplega sex árum sem liðið hafa frá því að flokkun hófst á Fljótsdalshéraði 

hafa um 3.200 tonn af heimilisúrgangi verið sótt heim til íbúa sveitarfélagsins. Í stað 

þess að senda allt til urðunar hafa um 780 tonn verið send til endurvinnslu og um 

930 tonn af lífrænum eldhúsúrgangi hafa farið til jarðgerðar, ýmist á gámasvæðinu 

á Egilsstöðum eða í heimajarðgerð við heimili í dreifbýli sveitarfélagsins. Samtals 

hafa því um 1.710 tonn af úrgangi nýst til framleiðslu á nýjum hráefnum í stað þess 

að vera urðuð.  

Að meðaltali hefur 48% af heimilisúrgangi sveitarfélagsins endað í urðun, 24% í 

endurvinnslu og 28% í jarðgerð undanfarin ár. Á síðasta ári var hlutfallið 49% í 

urðun, 23% í endurvinnslu og 28% í jarðgerð. Flokkun hefur dregist örlítið saman 

þar sem meira er að fara í gráu tunnuna og minna í þá grænu. 

Á skífuritunum hér að neðan má sjá annars vegar meðaltal árangurs flokkunar hjá 

íbúum Fljótsdalshéraðs síðustu 

fimm ára og einnig árangur ársins 

2014. Undanfarin ár hefur   hlutur 

endurvinnslu og jarðgerðar verið 

meiri en urðunar. Á síðasta ári 

skiptist þetta til helminga þar sem 

helmingur fór til urðunar og 

annar helmingur til endurvinnslu 

eða jarðgerðar. 

  Árangur flokkunar á Fljótsdalshéraði   Árangur flokkunar á Fljótsdalshéraði 

      Fljótsdalshérað 2015 



 

 

Þegar árangur undanfarinna ára er skoðaður sést að hlutfall flokkunar hefur breyst á 

Fljótsdalshéraði. Heildarmagn úrgangs hefur aukist úr u.þ.b. 620 tonnum árið 2010 

og upp í u.þ.b. 670 tonn árið 2014. Þessi aukning hefur að mestu skilað sér í gráu og 

brúnu tunnuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á myndinni hér að ofan sést magn úr hverri tunnu fyrir sig. Lífræni úrgangurinn úr 

brúnu tunnunni og jarðgerðarílátum hefur aukist. Magn endurvinnanlegs hráefnis úr 

grænu tunnunni hefur aðeins dregist saman en mesta aukningin hefur orðið á 

magni almenns sorps. 

Gott væri að snúa þessari þróun við og draga úr magni almenns sorps en auka hlut 

endurvinnsluhráefna í grænu tunnunni. 

  Árangur flokkunar á Fljótsdalshéraði   Árangur flokkunar á Fljótsdalshéraði 

      Fljótsdalshérað 2015 

Fyrir þá sem eru nýfluttir í sveitarfélagið eða þá sem vilja skerpa á flokkuninni eru 

leiðbeiningar um flokkun og frágang í mismunandi tunnur á næstu síðum.   

Áherslur á frágangi endurvinnsluhráefnis í grænu tunnuna hafa tekið nokkrum 

breytingum að undanförnu. T.d. má núna setja allar plastumbúðir í grænu 

tunnuna (ekki bara þær þríhyrningsmerktu). Fernur/sléttur pappi þarf ekki 

nauðsynlega að fara í poka, heldur er nóg að fylla t.d. fernu með fernum og 

öðrum sléttum pappa og spara þannig pokann. Einnig má setja málma og stórar 

plastumbúðir beint í grænu tunnuna. 



 

 

Lífrænn úrgangur losaður og hráefnunum  mokað í jarðgerðarvél 

Hráefnið jarðgerist í vélinni og hrámoltan er tilbúin eftir 2 vikur 

Íbúar Egilsstaða og Fellabæjar setja allar matarleifar í jarðgerðarpokana (maíspoka) 

sem fást m.a. hjá Íslenska Gámafélaginu og öllum helstu matvöruverslunum á 

svæðinu. Þegar pokinn er orðinn fullur er bundið fyrir og hann settur í brúnu 

tunnuna. Íslenska Gámafélagið losar brúnu tunnuna á fjórtán daga fresti yfir 

sumartímann en einu sinni í mánuði yfir vetrartímann og jarðgerir úrganginn í 

jarðgerðarvél á gámasvæði sveitarfélagsins.  Afurðin er nýtt til uppgræðslu í 

sveitarfélaginu. 

Lífrænn eldhúsúrgangur frá heimilum íbúa Fljótsdalshéraðs má nýta í jarðgerð og 

þannig framleiða úr honum moltu sem er fyrirtaks áburður eða jarðvegsbætir.  

Í þennan flokk fer allt lífrænt hráefni úr eldhúsinu, t.d. allar 

matarleifar, hýði utan af ávöxtum og grænmeti, kaffikorgur, 

eldhúspappír o.fl. Nánari leiðbeiningar má finna í opnu 

handbókarinnar. 

Íbúar Egilsstaða og Fellabæjar setja allan lífrænan eldhúsúrgang í 

brúnu tunnuna. Mikilvægt er að nota lífræna poka sem brotna 

niður í jarðgerðinni fyrir þennan flokk.  

Lífrænn eldhúsúrgangur - Brúna tunnan  

Egilsstaðir og Fellabær 

Ferli lífræns eldhúsúrgangs frá brúnu tunnunni 



 

 

Íbúar dreifbýlis á Fljótsdalshéraði flokka 

lífrænan eldhúsúrgang í jarðgerðarílát sem 

sveitarfélagið útvegaði þeim þegar flokkun 

hófst. Í jarðgerðarílátinu geta þeir stundað 

heimajarðgerð úr lífrænum úrgangi 

heimilisins og nýtt moltuna til eigin nota. 

Með því að jarðgera lífrænan úrgang getur heimilissorpið minnkað um 30—35%. 

Í jarðgerðarílátið fer nánast það sama og má setja í 

brúnu tunnuna þ.e. allt lífrænt sem til fellur í 

eldhúsinu s.s. flestir  matarafgangar, brauð, 

kaffikorgur, te og þess háttar. Þó ber að takmarka 

magn kjöts og fisks í ílátið. Auk þess má setja lífræn 

efni sem til falla í garðinum eins og til dæmis gras, 

smáar greinar og afklippur plantna. Nánari 

upplýsingar um heimajarðgerð og hvernig standa 

skal að henni má fræðast um á flokkarinn.is 

  

 

Með því að jarðgera lífrænan úrgang minnkar 

heimilissorpið um 30—35%  

Lífrænn eldhúsúrgangur - Heimajarðgerð 

Jarðgerðarílát 



 

 

- ATH -  

Rafhlöður og gler má ekki setja í  grænu tunnuna 

heldur skila á gámasvæði. 

Allir íbúar Fljótsdalshéraðs eru með græna tunnu við heimili sitt 

undir þann hluta heimilisúrgangs sem er endurvinnanlegur. 

Mikilvægt er að gengið sé frá hráefninu samkvæmt meðfylgjandi 

leiðbeiningum, annars er hætt við að hráefnið verði óhæft til 

endurvinnslu og endi í urðun. 

Nánari útskýringar á því sem fer í grænu tunnuna er að finna í 

leiðbeiningum á opnu handbókarinnar og á flokkarinn.is. 

Það sem fer í grænu tunnuna skiptist í eftirfarandi flokka: 

 

Dagblöð/tímarit  — Beint í tunnuna 
Bylgjupappi  — Beint í tunnuna 
Fernur/Sléttur pappi — Beint í tunnuna* 
Plastumbúðir  — Smáhluti í gegnsæjan poka** 
Minni málmhlutir — Beint í tunnuna 

 

Hreinsið umbúðir vel og skolið fernur 

Með því að flokka heimilissorp minnkar þú rúmmál þess sorps sem þarf að urða. 

Það sparar landrými á urðunarstöðum umtalsvert. Niðurbrot er afar hægt við 

aðstæður eins og eru á Íslandi. Einnig er vert að líta til þess hversu miklu munar í 

orkusparnaði, efniskostnaði o.fl. þáttum í endurvinnslu, t.d. á málmum og pappír. 

Með því að flokka sorp leggur þú þitt af mörkum. Þannig getum við skilað landinu 

hreinu og fallegu til komandi kynslóða. 

*Gott er að fylla fernu með mörgum fernum/sléttum pappa og setja þær 

þannig beint í tunnuna. 

**Til að auðvelda flokkun á flokkunarstöð er betra að smáhlutir úr plasti séu í 

gegnsæjum pokum. Stærri umbúðir fara beint í tunnuna. 

Græna tunnan - Endurvinnanlegt 



 

 

 

Grípið hér og rífið 

Á opnunni eru leiðbeiningar um flokkun 

sem rífa má úr bókinni og hengja upp! 

Rífið varlega svo bókin skemmist ekki 



 

 



 

 

 



 

 

 

Grípið hér og rífið 

Á opnunni eru leiðbeiningar um flokkun 

sem rífa má úr bókinni og hengja upp! 

Rífið varlega svo bókin skemmist ekki 

  Heyrúlluplast 

    



 

 

Mikið fellur til af heyrúlluplasti í dreifbýli Fljótsdalshéraðs. Áður 

var heyrúlluplast sem safnaðist á Austurlandi sent til orkuvinnslu 

á Húsavík. Nú er plastinu öllu komið til endurvinnslu. Það er því 

mikilvægt að ganga frá plastinu samkvæmt leiðbeiningum í 

handbók sem dreift hefur verið til bænda og finna má á 

flokkarinn.is.  

Til að heyrúlluplast teljist endurvinnsluhæft þarf plastið að vera eins hreint og 

kostur er og laust við aðskotahluti. Einnig er mikilvægt að blanda ekki öðru plasti 

saman við heyrúlluplastið. Baggabönd og net mega ekki fara saman við þar sem þau 

eru úr öðru og ólíku efni. Vinsamlegast setjið 

plastið ekki í áburðarsekki því það getur 

valdið vandræðum við hirðingu þess.  

Til að auðvelda bændum að halda umhverfi 

sínu snyrtilegu býður Íslenska Gámafélagið og 

Fljótsdalshérað upp á þá þjónustu að sækja 

heyrúlluplast heim til þeirra.  

Frekari upplýsingar um frágang heyrúlluplasts má finna á flokkarinn.is. 

Losunardagar eru auglýstir í Dagskránni fyrir hverja losun. 

Gott er að hafa eftirfarandi atriði í huga við 

frágang plastsins: 

 Hristið hey úr plastinu. 

 Plastið skal  vera laust við aðskotahluti s.s. 

baggabönd, snæri, net og annað slíkt. 

 Þjappið plastinu saman í viðráðanlegar 

einingar. 

 Geymið plastið á þurrum og skjólgóðum stað. 

  Heyrúlluplast 

    Fljótsdalshérað 2015 

Mynd: Skarphéðinn G. Þórisson 



 

 

Sá úrgangur sem ekki rúmast í heimilistunnum íbúa Fljótsdalshéraðs má skila á 

gámasvæði sveitarfélagsins á Egilsstöðum. Hér að neðan er listi yfir mismunandi 

flokka sem skila má flokkuðum á gámasvæðið. Allar frekari upplýsingar veita 

starfsmenn gámasvæðisins. 

Öllum flokkum sem mega fara í grænu tunnuna má 

einnig skila á gámasvæðið. 

Gámasvæðið er opið alla virka daga kl 9-17 og kl 10-14 á laugardögum 

1. maí - 31. ágúst er einnig opið á sunnudögum kl 12-14 

Móttaka skilagjaldsumbúða er opin kl 13-17 alla virka daga 

Sími á gámasvæði er 471 1111 

 Gámasvæði Fljótsdalshéraðs á Egilsstöðum 

  Fljótsdalshérað 2015 

  Tilgangur flokkunar 



 

 

Að búa til hringrás hráefna  

Allar þær umbúðir og annað sem við notum við daglegt heimilishald er 

unnið úr hráefnum sem eiga sér uppruna í náttúrunni. Plast er t.d. unnið 

úr olíu, málmar grafnir úr jörðu sem veldur oft miklu jarðraski og 

skemmdum á stórum svæðum. Við framleiðslu á pappír og pappa eru 

notuð tré.   

Markmiðið með endurvinnslu er að til verði hringrás. Hringrásin miðar að því að 

frumvinnsla á hráefnum minnki. Með því að draga úr frumvinnslu hráefna minnkar 

álag á auðlindir Jarðar. Því til viðbótar dregur úr því magni sorps sem þarf að urða.   

Með því að endurvinna getum við nýtt hráefnið aftur og búið til hringrás. Ef þú 

flokkar og skilar sorpinu til endurvinnslu stuðlar þú að aukinni hringrás hráefna og 

minni auðlindanotkun. Sem dæmi má nefna að fyrir hvert tonn af pappír sem fer í 

endurvinnslu sparast um 17 fullvaxin tré.  

Árið 2014 sendi Íslenska Gámafélagið frá sér pappír til endurvinnslu sem jafngildir 

því að fella þyrfti 150.000 fullvaxin tré ef frumvinna þyrfti hráefnin.  Á þessum 

tölum má sjá að til einhvers er að vinna með endurvinnslu, bæði fyrir náttúruna og 

okkur sjálf. 

Árið 2014 sendi Íslenska Gámafélagið frá sér pappír til endurvinnslu sem jafngildir 

því að fella þyrfti 150.000 fullvaxin tré ef frumvinna þyrfti hráefnið. 

 Gámasvæði Fljótsdalshéraðs á Egilsstöðum 

  

  Tilgangur flokkunar 

  Fljótsdalshérað 2015 



 

 

Þeir flokkar sem fara í grænu tunnuna er endurvinnanlegt hráefni.  Mikilvægt er að 

ganga frá þeim flokkum sem í hana fara eins og beðið er um í leiðbeiningum. Nú 

mega flestir flokkar fara beint í tunnuna, að undanskildum smærri plastumbúðum 

sem betra er að setja í gegnsæjan plastpoka til að einfalda flokkun á flokkunarstöð. 

Til að spara notkun á plasti er mælt með að nota þá gegnsæju poka sem til falla á 

heimilinu, t.d. ávaxtapoka, brauðpoka o.s.fr. Til að hráefnið verði hæft til 

endurvinnslu er mikilvægt að það sé laust við matarleifar og aðra aðskotahluti. 

 

 

Þegar græna tunnan á Fljótsdalshéraði hefur verið losuð er innihaldinu keyrt í 

flokkunarstöð Íslenska Gámafélagsins á Reyðarfirði. Hráefnið er sett á færiband og  

starfsmenn sjá um að flokka í sundur mismunandi flokka; bylgjupappa, fernur/

sléttan pappa, pappír, plast og málma.  

 

  Endurvinnsluferlið 

    Fljótsdalshérað 2015 

  Endurvinnsluferlið 

   



 

 

Þegar mismunandi flokkar hafa verið flokkaðir í sundur eru þeir settir í gegnum 

baggapressu sem pressar hverja tegund fyrir sig í stóra bagga. Böggunum er safnað 

saman og komið fyrir í útflutningsgámum sem sendir eru til mismunandi 

endurvinnslufyrirtækja, eftir því um hvaða flokk ræðir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endurvinnslufyrirtækin sjá um að leysa upp og hreinsa endurvinnsluhráefnið. Þannig 

hefur skapast grundvöllur til að nýta efnið til framleiðslu á nýjum umbúðum eða 

öðrum vörum úr sama hráefni. T.d. getur kassi úr bylgjupappa orðið að nýjum kassa. 

Áldósir geta haldið áfram hlutverki sínu eða jafnvel nýst sem reiðhjól eða felgur á 

bíla eftir endurvinnslu. Plastumbúðir sem flíspeysur eða garðhúsgögn. Svona mætti 

lengi telja og möguleikarnir eru óþrjótandi.  

  Endurvinnsluferlið 

    

  Endurvinnsluferlið 

   Fljótsdalshérað 2015 

Það er augljóst að hægt er að nýta endurvinnsluhráefnið til ýmissa nota eftir 

endurvinnslu. Að setja þetta hráefni í gráu tunnuna og þaðan í urðun er mikil 

sóun á verðmætu hráefni og náttúruauðlindum. Með vandaðri flokkun á 

heimilum og í fyrirtækjum er hægt að nýta stóran hluta þeirra hráefna sem áður 

var talið rusl. 



 

   Sorphirðudagatal í þéttbýli   Sorphirðudagatal í dreifbýli 
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